
6 Cara Menghilangkan Jerawat Secara Alami 
Semua orang pasti pernah menderita jerawat baik ringan maupun berat. Jerawat biasanya 
muncul pada saat masa pubertas yang di sebabkan oleh perubahan hormon di tubuh 
sehingga menyebabkan timbulnya jerawat. Namun tidak berarti jerawat tidak muncul saat 
dewasa, jerawat bisa saja muncul bahkan bertambah parah saat dewasa. 
Untuk mencegah pertumbuhan jerawat yang kian parah, ada baiknya untuk melakukan 
tindakan pengobatan pada jerawat ringan sebelum menjadi parah. Selain menggunakan 
obat dokter atau pergi ke klinik kecantikan untuk mengatasi masalah jerawat, cobalah 
menggunakan bahan alami yang mudah di dapatkan serta hemat. 
Berikut adalah beberapa bahan alami yang bisa di gunakan untuk menghilangkan jerawat. 
1. Es Batu 
Selain di gunakan untuk mendinginkan minuman, es batu dapat di gunakan untuk 
menghilangkan jerawat. Es batu dapat menghilangkan kotoran pada kulit, membunuh 
bakteri, menghilangkan minyak berlebih, dan dapat mengecilkan pori pori kulit. 
Cara penggunaan: 

 Sediakan es batu secukupnya 
 Balut es batu tersebut  menggunakan kain yang higienis 
 Tempelkan pada daerah yang di tumbuhi jerawat  
 Tahan tempelan tadi selama beberapa menit, jika memang sudah sangat dingin 

segera lepaskan. 
 Lakukan berkali kali sampai sepuluh atau dua puluh kali 
 Ulangi cara ini sampai jerawat hilang dari wajah 

2. Madu 
Madu mengandung anti biotik yang tinggi sehingga dapat di gunakan untuk menghilangkan 
jerawat yang membandel. Kandungan nutrisinya membuat  madu juga dapat menghaluskan 
kulit dan membuat kulit semakin cerah. 
Cara penggunaan: 

 Siapkan madu alami (madu yang bukan di produksi pabrik) 
 Oleskan madu pada jerawat menggunakan kapas secara merata 
 Diamkan selama 25-35 menit 
 Bersihkan jerawat menggunakan air bersih 
 Ulangi cara tersebut sampai jerawat hilang 

3. Jeruk nipis 
Jeruk nipis biasanya di gunakan untuk memasak dan mencuci piring kotor. Namun di 
samping itu semua, jeruk nipis juga dapat di gunakan untuk menghilangkan jerawat. 
Berikut cara menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan jerawat. 



 Ambil satu buah jeruk nipis kemudian di potong menjadi 2 bagian 
 Peras jeruk nipis sampai mendapatkan 1-2 air sendok makan 
 Campur dengan madu 1-2 sendok 
 Oles campuran air jeruk nipis dan madu ke wajah menggunakan kapas 
 Diamkan selama 10 – 20 menit 
 Bilas dengan air bersih 
 lakukan dengan rutin sampai jerawat hilang 

4. Tomat 
Selain di jadikan bahan untuk membuat sambal, tomat juga berkhasiat untuk 
menghilangkan jerawat. Kandungan vitamin A dan C dapat membantu proses penyembuhan 
jerawat. 
Cara penggunaan: 

 Sediakan satu buah tomat 
 Potong tomat menjadi irisan tipis tipis 
 Tmpelkan tomat pada bagian yang di tumbuhi jerawat 
 Diamkan selama 10 – 15 menit 
 Bersihkan wajah dengan air 
 Lakukan dengan rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

5. Bawang Putih 
Bawang putih biasanya di pakai sebagai bumbu dapur ini ternyata dapat di gunakan 
sebagai obat jerawat alami. Kandugan sulfurnya dapat mempercepat proses 
penyembuhan jerawat. Bawang putih juga mengandung anti oksidan yang cukup tinggi 
dan juga dapat berperan sebagai anti septik, anti jamur serta anti virus yang sangat 
efektif untuk menghilangkan jerawat. 
Cara penggunaan: 

 Potong bawang putih menjadi dua bagian 
 Gosok bagian yang terpotong ke jerawat 
 Diamkan selama 5 – 10 menit 
 Bilas dengan air mengalir 
 Lakukan dengan rutin 

6. Lemon 
Lemon mengandung vitamin C yang tinggi. Lemon dapat di pakai sebagai obat jerawat yang 
cukup efektif melawan jerawat yang membandel dan mengempiskan jerawat. Tetapi perlu 
di ingat, penggunaan lemon ini tidak baik untuk kulit sensitif. Sebaiknya kenali lebih dahulu 
jenis kulit yang anda miliki sebelum menggunakan lemon pada jerawat. 

 Ambil 1 – 2 buah lemon yang masih segar 
 Porong lemon dan peras airnya 



 Gunakan airnya untuk membasuh jerawat 
 Gunakan kapas untuk membasuh jerawat 
 Bilas dengan air bersih 
 Lakukan secara rutin untuk hasil yang nyata. 

Demikianlah 6 cara menghilangkan jerawat secara alami yang dapat anda terapkan di 
rumah. Perlu di ketahui, penggunaan bahan di atas tidak instan dan setiap individu memiliki 
kecocokan masing masing. Untuk itu lakukan secara rutin jika benar benar ingin melihat 
hasil yang nyata dan terlihat. 


